
Wsparcie dla projektów farm 
wiatrowych w sytuacji problemów 

finansowych 

Jak zapobiegać 
niewypłacalności 
farm wiatrowych? 

Termin:  18 września 2017, godz. 9:30 - 12:30    

Miejsce:  siedziba DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 piętro 

RSVP:   do 14 września, E: emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl 

Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy 
udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.  

UDZIAŁ BEZPŁATNY  

 

mailto:emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl
mailto:emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl
mailto:emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl


Wsparcie dla projektów farm wiatrowych w sytuacji 
problemów finansowych 

Agenda 

Zmiany na rynku energii wiatrowej, wypłacalność spółki prowadzącej farmę wiatrową. 
 Wzrost podatku od nieruchomości i spadek cen zielonych certyfikatów mogą powodować brak płynności. Może to 

oznaczać, że spółka-farma staje się niewypłacalna. 
 Co oznacza niewypłacalność w prawie polskim? Kiedy zacząć monitoring wypłacalności spółki?  
 Jakie są obowiązki managera w związku z niewypłacalnością spółki? Co jeśli te obowiązki zostaną naruszone?  
 

Jak zapobiegać niewypłacalności farm wiatrowych? 
 Dlaczego Banki nie chcą upadłości kredytobiorców? 
 Jak prowadzić negocjacje z bankami?  
 Postępowania restrukturyzacyjne jako ochrona przed niewypłacalnością. Czy to opcja dla farm wiatrowych?  
 

Co jeśli dojdzie do niewypłacalności farmy wiatrowej? Dlaczego może być trudno ogłosić upadłość 
kredytobiorcy finansowanego na zasadzie project finance? 
 Koszty prowadzenia przedsiębiorstwa w upadłości musi pokrywać syndyk, który nie może dysponować przychodami, które 

generuje przedsiębiorstwo. 
 Pre-pack, albo nabycie przedsiębiorstwa od syndyka w zwykłym trybie jako sposób na skuteczną upadłość.  
 Finansowanie pre-pack 
 Alternatywy dla upadłości: inne sposoby ochrony zarządu i zaspokojenia interesów wierzycieli.  
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Wsparcie dla projektów farm wiatrowych w sytuacji 
problemów finansowych 

Prelegenci 

Rafał Hajduk 

Partner 

 

Magdalena Skowrońska 

Partner  

 

Michał Cecerko 

Associate 

 
Jego doświadczenie obejmuje 
prace w sektorze 
energetycznym, m.in. 
doradztwo przy inwestycjach 
w infrastrukturę 
energetyczną, w szczególności 
mocy wytwórczych, project 
finance, M&A, JV oraz 
doradztwo przy obrocie 
energią, paliwami, CO2. 

rafal.hajduk@dzp.pl  

 

 

Doradza zarówno 
kredytobiorcom, jak i 
instytucjom finansowym we 
wszystkich rodzajach transakcji 
finansowania, w tym 
finansowania 
ustrukturyzowanego, 
finansowania przejęć i kredytów 
konsorcjalnych.  

magdalena.skowronska@dzp.pl 

 

 

 

Jego doradztwo obejmuje 
głównie  prawo upadłościowe i 
restrukturyzacyjne, jak również 
ochronę przedsiębiorstw przed 
upadłością i ochronę 
menadżerów przed ryzykami 
osobistymi związanymi z 
procesami upadłości i 
restrukturyzacji.  

michal.cecerko@dzp.pl 
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